
 

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

 

 3 חלק יהלום חצי :6 שבוע
 

 

 

 

 

 

 



 

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

 

 

 תומצולמ ותהדרכ
 

 אם אתם צריכים עזרה עם אחד התכים או אחת הטכניקות, אתם יכולים למצוא הדרכות מצולמות כאן:
 

information/-2018-cal-http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu   
 

 סרטוני הדרכה
 

יצרה סרטוני הדרכה עבור לסרוג יחד אובונטו. אתם יכולים למצוא את  It’s all in a Nutshell אסתר מ
 הסרטונים בערוץ היוטיוב שלה:

 
   https://www.youtube.com/watch?v=r74oe4ctHFo  -סרטון לימניים 

  https://www.youtube.com/watch?v=2sryFnxzSL8 -סרטון לאיטרים 
 

 

 

 

 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
https://www.youtube.com/watch?v=r74oe4ctHFo
https://www.youtube.com/watch?v=2sryFnxzSL8
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 (CC5) 15סיבוב 

להוציא את שמכיל את סמן התכים.  14ע"י סריגת עמכ"פ עומד ברווח מסיבוב  CC5פונה אליכם: להתחבר עם  צ"ק

אל תוציאו את סמן . למקם סמן תכים בין העמכ"פ העומד והעמ' הראשוןעמ' באותו רווח.  2. לסרוג סמן התכים

 11התכים הבאים(  3, לסרוג מקבץ דרך על התך הבאלדלג ע"ש,  4). עמ' בתך הבא. 17התכים עד לסיבוב 

התכים  2ע"ש, לדלג על  4ע"ש הפינתי הבא. -1ע"ש, עמ'( ברווח  1התכים הבאים. )עמ',  2ע"ש, לדלג על  4. פעמים

עמ',  2. עמ' בתך הבא. )פעמים 11 לדלג על התך הבא(ע"ש,  4התכים הבאים,  3לסרוג מקבץ דרך )הבאים. 

 .לא להפוךע"ש ההתחלתיות מהסיבוב הקודם. לנתק חוט.  4אחרון ו עמכ"פ( בין התך ה

ע"ש במרכז -1לא כולל את רווח ע"ש,  4רווחים של  12מקבצים, ו  11עמכ"פ,  1עמ',  4  ספירת תכים בכל צד:

 הפינה

 בין המקבצים!שדילגתם על התך  לאשתוודאו אם סיימתם עם יותר מקבצים בכל צד, 

 (CC1) 16סיבוב 

ע"ש -4. לעבוד מקדימה לרווח 15ע"י סריגת עש"ט בתך הרביעי של סיבוב   CC1פונה אליכם: להתחבר עם צ"ק

עליו  14עמ' בתך הבא של סיבוב  3ע"ש, לסרוג  2)עליו דילגנו.  14מסיבוב עמ' בתך הראשון  3, לסרוג 15מסיבוב 

 פינת, על 14. לדלג על התך הבא של סיבוב ע"ש 4. פעמים 11 (15ע"ש מסיבוב -4לעבוד מקדימה לרווח , דילגנו

עמ'  3, לסרוג 15ע"ש מסיבוב -4. לעבוד מקדימה לרווח 14, ועל התך הבא של סיבוב 15ע"ש, עמ'( מסיבוב  1)עמ', 

ע"ש -4עליו דילגנו, לעבוד מקדימה לרווח  14של סיבוב עמ' בתך הבא  3ע"ש, לסרוג  2). 14בתך הבא של סיבוב 

 . להדק חוט ולהכניס קצוות.15. עש"ט בתך הבא של סיבוב מיםפע 11 (15מסיבוב 

 ע"ש במרכז הפינה והעש"ט.-4לא כולל את רווח ע"ש, -2רווחים של  11עמ' ו  36  ספירת תכים בכל צד:

 (MC) 17סיבוב 

להוציא את סמן . 15מסיבוב  סמן התכיםע"י סריגת עש"ט ברווח שמכיל את   MCפונה אליכם: להתחבר עם צ"ק

 התכים הבאים. 2עמ'( באותו רווח. עמ"ק ב  2ע"ש, )עמכ"פ,  5. התכים

ע"ש מסיבוב -2לעבוד מקדימה לרווח ). ע"ש 4. 16אשר כבר מכיל את העש"ט מסיבוב ח"ע ח"ק סביב התך הבא, 

, 16ע"ש הפינתי מסיבוב -4. לעבוד מקדימה לרווח פעמים 11ע"ש(  4, 15סביב המקבץ הבא מסיבוב  ח"ע ח"ק, 16

מסביב לעמ' הבא.  ח"ע ח"קע"ש הפינתי הבא, -1ע"ש, ח"ע( ברווח  2. )ח"ע, 15סביב לעמ' הבא מסיבוב  ח"ע ח"ק

. ע"ש 4. פעמים 11( 15סביב למקבץ הבא מסיבוב  ח"ע ח"ק, 16ע"ש מסיבוב -2לעבוד מקדימה לרווח . ע"ש 4)

עמ',  2התכים הבאים. ) 2. עמ"ק ב 16 אשר כבר מכיל את העש"ט מסיבוב, 15סביב לתך הבא של סיבוב  ח"ע ח"ק

 .להפוךהתכים האחרונים שנסרגו.  2. עש"ט ברווח בין 15התכים האחרונים מסיבוב  2עמכ"פ, עממ"ש( בין 

לא כולל ע"ש,  4רווחים של  12עממ"ש, ו  1עמכ"פ,  1עמ',  2עמ"ק,  2ח"ע ח"ק,  13עמ',  1  ספירת תכים בכל צד:

 ע"ש במרכז הפינה.-2את רווח 
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 (MC) 18סיבוב 

 .16ו  15. להתעלם מהרווחים של ע"ש מסיבוב 17בסיבוב הזה, יש לסרוג רק בתכים וברווחים מסיבוב 

שיהיה בכל מקרה התכים הבאים ולדלג על התך הבא,  5עמ' באותו רווח. עמ"ק ב  2ע"ש, לסרוג  4פונה אליכם:  צ"א

ע"ש, עמ"ק(  1התכים הבאים. )עמ"ק,  2. עמ"ק ב פעמים 12 (ע"ש הבא-4עמ"ק ברווח  4לסרוג ). קשה להיכנס בו

ע"ש -4עמ"ק ברווח  4לסרוג ). אל השני יהיה קשה להיכנס התכים הבאים,  2ע"ש הפינתי הבא. עמ"ק ב -2ברווח 

ע"ש -5עמ', עמכ"פ( בין התך האחרון וה  2התכים הבאים. ) 5. לדלג על התך הבא. עמ"ק ב פעמים 12 (הבא

 .להפוךהתכים האחרונים שנסרגו.  2וב הקודם. עש"ט ברווח בין ההתחלתיות מהסיב

 ע"ש במרכז הפינה.-1לא כולל את רווח עמכ"פ,  1עמ', ו  2עמ"ק,  56 ספירת תכים בכל צד:

 (MC) 19סיבוב 

ע"ש, עמ"ק(  1התכים הבאים. )עמ"ק,  58עמ', עמ"ק( באותו התך. עמ"ק ב  2ע"ש, )עמכ"פ,  5פונה אליכם:  צ"ק

ע"ש -5עמ', עמכ"פ, עממ"ש( בין התך האחרון וה  2התכים הבאים. )עמ"ק,  58ע"ש הפינתי הבא. עמ"ק ב -1ברווח 

 ההתחלתיות מהסיבוב הקודם. להדק חוט ולהכניס קצוות.

 ע"ש במרכז הפינה.-2לא כולל את רווח עממ"ש,  1עמכ"פ, ו  1עמ',  2עמ',  2עמ"ק,   60  ל צד:ספירת תכים בכ

 30מעלות, ו  120היהלום, זכרו שהזוויות בפינות הלא חדות צריכות להיות -אם אתם מחליטים לקבע את חצי

 מעלות בכל אחת מהפינות החדות.

 


